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لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● کوچه فرزانگان بجنورد بعد از هر بارندگی تا یک
هفته به دریاچه تبدیل می شود ،لطف ًا چاره ای
بیندیشید.
● ● راه روستای امان آباد شیروان آسفالت مناسبی
ندارد .از مسئوالن خواهش می کنیم به این امر
رسیدگی کنند.

خبر

افزایش دمای هوا تا اوایل
هفته آینده
صدیقی -دمای هوای استان تا اوایل هفته آینده
به طور نسبی افزایش می یابد .به گفته کارشناس
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی ،بررسی
نقشه های پیش یابی بیانگر جوی نسبتا پایدار در
منطقه است« .عظیم زاده» افــزود :بر این اساس
پدیده غالب برای روز های پنج شنبه و جمعه وزش
باد گاهی شدید و افزایش ابر خواهد بود.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

انتظار برای آسفالت خیابان
روزنــامــه خــراســان در شماره  6396که 4
مرداد  1350به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  4از انتظار اهالی برای آسفالت یک
خیابان در فــاروج خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :سال گذشته شهرداری
{فاروج} وعده داده بود  2خیابان را آسفالت
خواهد کــرد .البته از ایــن دو خیابان یکی
آسفالت شد و خیابان بهار که عده کثیری
در این محل سکنی دارند هنوز هم از نعمت
آسفالت برخوردار نشده است و حتی جدول
بندی خیابان بهار هم نیمه تمام مانده و
مقاطعه کار دست از کار کشیده است.
اهالی در این فصل از گرد و خاک ناراحت
هستند مضافا که گودالهائی مقاطعه کار
در خیابان بوجود آورده که رفت و آمد مردم
بزحمت انجام میشود.
ساکنین خیابان مذکور از شهرداری انتظار
دارنــد هــر چــه زودتــر اقــدامــی در اینمورد
بعمل آورده کــه تــا قــبــل از ف ــرا رســیــدن
بارانهای پائیزی آسفالت این خیابان انجام
شود».

پنج شنبه  ۲اسفند ۱۵ 1397جمادی الثانی  14۴۰شماره 2۹۳۷

یادواره  72شهید روحانی و طلبه استان
محمدی -صبح روز گذشته مصالی نماز جمعه
بجنورد میعادگاه افرادی بود که گرد هم آمده بودند
تا از مقام شامخ شهدا به ویژه  72شهید گلگون کفن
طلبه و روحانی استان تجلیل کنند.
نماینده ولی فقیه در استان ،همزمانی برگزاری این
یادواره با اول اسفند و روز «روحانیت و دفاع مقدس»
را به فال نیک گرفت و یاد شهیدان محالتی و کالته
ای را گرامی داشت.
آیت ا« ...یعقوبی» در این مراسم با بیان این که دشمن
در فضای مجازی ارزش های دینی ما را نشانه گرفته
است ابراز کرد :امیدواریم این یادواره بتواند فضای
معنوی را در استان ایجاد و سبک زندگی شهدا
را برای ما بازخوانی کند و با فضای معطر یــادواره
شهدا ،آسیب ها را دفع و جامعه را بیمه کنیم.آیت ا...
«یعقوبی» با اشاره به آیه  52سوره مائده و با بیان این
که خداوند از رویش ها و ریزش ها سخن گفته است
افــزود :ای مومنان نگران نباشید اگر شاهد ریزش
ها در جامعه دینی هستید رویــش ها را هم ببینید
و اگر عده ای از دین خدا بازگشته اند و جاهلیت را
انتخاب کرده اند نگران نباشید.وی با اشــاره به 3

ویژگی رویش های نیروهای انقالبی تصریح کرد:
کسانی که خدا را دوست دارنــد و خدا هم آن ها را
دوست دارد ،بین خود متواضع و مهربان و خدوم و
در برابر دشمنان استوار ،قوی و نفوذ ناپذیر هستند
و زیــر بــاز ذلــت نمی رونــد و از سرزنش و سرکوفت
خوشگذرانان و عیاشان باکی ندارند .وی تصریح
کرد :در بیانیه اخیر رهبری آمده است که رویش ها
بسی بیشتر از ریزش ها و این یک آماده باش جدید
در تمام حوزه هاست.وی خودسازی ،جامعه پردازی
و تمدن سازی را سه محور مهم و جان مایه در بیانیه
تاریخی رهبر معظم انقالب دانست و ادامه داد :حوزه
علمیه باید در این سه عرصه پیشرو و جلودار باشد و
همانطور که طالب در زمان جنگ و دفاع مقدس
خط شکن بودند ،در این حوزه ها هم باید خط شکن
و چراغ راه باشند.
رئیس ستاد دومین یـــادواره  72شهید استان بر
ضــرورت ورود عملی طــاب به بحث ترویج سبک
زندگی اسالمی تاکید کرد و درصد حضور روحانیت
در جبهه ها را باال و آن را افتخار دانست.
آیت ا« ...یعقوبی» با بیان این که برخی می خواهند

سفیر ایران در ترکمنستان حجت را تمام کرد

راه اندازی بازارچه مرزی در آینده خیلی دور
اسعدی -سفیر جمهوری اسالمی ایــران در کشور
ترکمنستان حجت را بر مدیران استان ،نمایندگان و
مردم خراسان شمالی که انتظار راه اندازی بازارچه
مرزی پرسه سو را داشتند ،تمام کرد و گفت :خیال
تان را راحت کنم این کار شدنی است ولی در آینده
خیلی دور.دکــتــر «احمدی» روز گذشته در بجنورد
و در نشست فعاالن اقتصادی خراسان شمالی در
ترکمنستان گفت :هر فــردی که در زمــان انتخابات
مــی خــواهــد رأی جمع کند ،هــر اســتــانــداری کــه به
خراسان شمالی می آید ،نمایندگان و مسئوالن برای
رفع مشکل اشتغال و اقتصاد استان قول راه اندازی
بازارچه مرزی پرسه سو را می دهند.وی بیان کرد:

ایــن به دلیل آمــاده نبودن زیرساخت ها در کشور
ترکمنستان اســت.او پس از استماع مشکالت تجار
خراسان شمالی در کشور ترکمنستان از تالش ها
برای رفع مشکالت آنان در فضای تفاهم آمیز خبر داد.
وی بی اعتمادی ترکمنستانی ها به ایرانی ها را یکی
از دالیل اصلی همکاری نکردن این کشور با ایران ذکر
کــرد.وی اظهارکرد :پس از پیگیری و تالش فراوان
توانستیم باالخره  370زندانی ایرانی در ترکمنستان
را که مدت محکومیت  80درصــد آن ها بــاالی 25
سال بود و به جرم مــواد مخدر زندانی شده بودند،
آزاد کنیم ولی متاسفانه کمتر از یک هفته بعد از این
موضوع ،دوباره ایرانی هایی به جرم حمل مواد مخدر

مدیرکل کمیته امداد:

روزنامه «خراسان شمالی» مورد اعتماد مردم است
علوی -مدیرکل کمیته امداد روز گذشته با حضور
در دفتر روزنامه «خراسان شمالی» به اهالی این
رسانه خداقوت گفت و این روزنامه را مورد اعتماد
مردم دانست« .الهی راد» گفت :این روزنامه کامال
مورد اعتماد است و اکثرا آن را مطالعه می کنند.
وی با بیان این که از توان این روزنامه برای انعکاس

مشکالت نیازمندان و رسیدگی
به آن ها یاری می گیریم ،افزود :با
شکل گیری صــنــدوق امــداد
والیــت در اســتــان اتفاق
هـــای خــوبــی افــتــاده
اســت و ایــن فرهنگ

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

روحانیت را به حاشیه ببرند ابراز کرد :روحانیت پرچم
را برداشت و صدای رهبر تبعیدی خود را به مردم
رساند و بلبل زمستانی انقالب است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
هم با بیان این که روحانیت شیعه به عنوان وارث ائمه
اطهار (ع) همواره سه مسئولیت ،رسالت و وظیفه را
از اولیای الهی به ارث برده است افزود :زبان گویای
دین و تبلیغ ،اقامه دین الهی و دفاع از دین خدا در
برابر هر تهاجمی از رسالت های روحانیت است.
حجت االســام «حــاج صادقی» با بیان این که این
سه رسالت الزاماتی دارد تصریح کــرد :روحانیت
باید حوزه های علمیه را تشکیل دهد و انسان های
دین شناس را تربیت کند و فلسفه وجــودی حوزه
های علمیه تربیت انسان های مومن ،مجاهد و آماده
ماموریت در معرفی دین خدا ،اقامه دین الهی و دفاع
از دین خداست.
وی با بیان این که حوزه های علمیه باید دین شناس
تربیت کند و کسی که می خواهد سخنگوی دین
باشد باید دین را بشناسد ادامه داد :روحانیت اگر
بخواهد دین را اقامه و از آن دفاع کند باید هزینه اش
را بپردازد و یکی از هزینه ها شهادت اســت.وی با
اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی  22بهمن
ابراز کرد :در تمام کشور آمارها نشان می دهد حضور
در راهپیمایی  22بهمن امسال از هر سالی بیشتر

بوده است و در بعضی از استان ها  39درصد افزایش
حضور مردم را شاهد بودیم.
وی با بیان این که مسئوالن باید قدرشناس این مردم
باشند و خدمتگزاری به این مردم را عبادت بدانند،
اظهار کــرد :امــروز دشمن به دنبال ایــن اســت که
انقالب را به وسیله نیروهای خودش سر ببرد و فلسفه
وجودی روحانیت این است که همه چیز خود را فدای
دین کند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت
جواداالئمه (ع) و دبیر دومین ی ــادواره  72شهید
استان نیز سهم خراسان شمالی از چهار هزار و 500
طلبه و روحانی شهید در کشور را  72نفر دانست و
ادامه داد :سهم خراسان شمالی از  17هزار رزمنده
روحانی در کشور  240نفر است.حجت االســام
«زحمتکش» همچنین با گرامی داشت یاد و خاطره
آیت ا« ...مهمان نواز» نماینده فقید مردم استان در
مجلس خبرگان رهبری و تقدیر از همکاری جامعه
اهل سنت استان در برگزاری این یــادواره ،به سفر
پرخیر و برکت رهبر معظم انقالب به استان اشاره
و تصریح کرد :رهبر معظم انقالب اسالمی ،سبک
زندگی دینی و اسالمی را در این استان تبیین کردند
و ایــن بــرای استان ما افتخار اســت و امیدواریم با
برگزاری این یادواره ها ادای تکلیف و دین به نظام و
انقالب کرده باشیم.

در کشور ترکمنستان دستگیر شدند.او تغییر شرایط
کشور ترکمنستان و ورود اقتصادی رقبای ایــران به
این کشور را نیز مــورد توجه قــرار داد و افــزود :برای
این که در کشور ترکمنستان که در روابط تجاری خود
روی ایران حساب دیگری می کند ،روادید اقتصادی
داشته باشیم ،باید خودمان را به این کشور ثابت کنیم.
استاندار خراسان شمالی در این جلسه از پیگیری
اولــویــت هــای قابل اجــرا درب ــاره کشور ترکمنستان
خبر داد و اظهارکرد :خراسان شمالی ارتباطات بین
المللی درخــوری نــدارد و بــرای این که بتوانیم این
ارتباطات را قوی کنیم باید آداب ارتباطات بین الملل
را بیاموزیم زیرا اگر این آداب را ندانیم ،از عرصه رقابت
حذف می شویم.دکتر «شجاعی» تاکید کرد :وضعیت
فعلی کشور و تحریم های بین المللی بیش از پیش
ما را مکلف می کند که دو کار را در خراسان شمالی
انجام دهیم؛ یکی استفاده از ارتباطات بین المللی

برای رشد و توسعه استان و دیگر این که بخش هایی
از وظایف ملی را به عنوان یک استان مرزی با بیش
از  300کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان
به دوش بکشیم.او از مذاکره با رئیس اتاق بازرگانی
ایــران برای رفع مشکالت تجار خراسان شمالی در
ترکمنستان خبر داد و افــزود :اعالم کردم خراسان
شمالی می تواند در برخی موارد پیش قراول ارتباط
با کشور ترکمنستان باشد و او قول راهگشایی برای
تجار استان را داد.استاندار با اشاره به این که خراسان
شمالی چند سال در ارتباطات بین الملل عقب است،
از بخش خصوصی خواست برای حصول نتیجه بهتر،
در کنار دولتی ها باشد.او با اشاره به تجار و خطاب به
سفیر ایران در ترکمنستان اظهارکرد :این جمع تالش
می کند تا خودش را طوری به ترکمنستان معرفی کند
که این کشور به دنبالش بیاید نه تاجر ما از ترکمنستان
برای انجام کارهایش خواهش کند.

باید بیشتر ترویج یابد .به برکت این صندوق و کمک
هایی که از تهران دریافت کرده ایم ،یاری رسانی
به نیازمندان قــوت گرفت و کارهای خوبی
برای آن ها انجام شد و اکنون هیچ صفی در
کمیته امداد خراسان شمالی برای دریافت
خدمت نداریم.وی با اشاره به این که خود
را بــرای برگزاری جشن نیکوکاری
آماده می کنیم ،اظهارکرد :همه
امدادگران برای برگزاری بهتر
جشن نیکوکاری بسیج شده

اند و از بهمن کار آغاز شده و اکنون به اوج خود
رسیده است .وی افــزود :خراسان شمالی استان
محرومی است و باید خدمات را بین نیازمندان
اولویت بندی کنیم .وی با اشاره به این که کمک
ّ
مسکن است ،متذکر
های کمیته امداد در حد یک
شد :باید خدمات اولویت بندی شود« .الهی راد»
یادآور شد :انعکاس مشکالت نیازمندان در رسانه
ها می تواند به ما در این امر بزرگ یاری برساند و
از سویی خدماتی که در کمیته امداد ارائه می شود
باید به طور مطلوب به اطالع مردم برسد.

اخبار
در استان به نمایش درمی آید

150عنوان فیلم رشد

علوی 150 -عنوان فیلم در قالب جشنواره فیلم رشد در
استان به نمایش درمی آید.مدیرکل دفتر هماهنگی امور
اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی با بیان این
مطلب در جلسه کارگروه استانی چهل و هشتمین جشنواره
فیلم رشد افــزود :این رویــداد هنری با رویکرد آموزشی،
فرهنگی و اجتماعی یکی از پرمخاطب ترین جشنواره های
سینمایی است« .آریان» از حضور نیافتن نمایندگان برخی
دستگاه های اجرایی در این جلسه انتقاد و اظهارکرد:
برگزاری این نشست به لحاظ اهمیتی که دارد در دستور
کار بوده و باید همه دستگاه های اجرایی در آن شرکت کنند
و همکاری های الزم را انجام دهند« .خوش آیینه» معاون
پژوهشی ،برنامهریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و
پرورش استان هم گفت :اکران فیلم های جشنواره رشد
از چهارم اسفند در استان آغاز می شود و تا نهم ماه جاری
ادامه دارد .وی خاطرنشان کرد :فیلم های جشنواره رشد
در  30مرکز ثابت و  2هزار مدرسه استان اکران می شود
البته برای برگزاری بهتر این رویداد انتظار می رود دستگاه
های دیگر ظرفیت ها و توانمندی های شان را در اختیارمان
قــرار دهند« .حیدری» معاون هنری اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان هم گفت :جشنواره فیلم رشد یکی از
ریشه دارترین جشنواره های سینمایی کشور است.

گروه موسیقی خراسان شمالی
روانه ترکمنستان می شود

شیری -گروه موسیقی خراسان شمالی به دلیل نزدیک
بــودن فرهنگ ها در کشور ترکمنستان مطرح می شود.
سفیر جمهوری اسالمی ایــران در کشور ترکمنستان در
نشست کارگروه های اقتصادی و زیربنایی استان گفت :از
آن جایی که مناسبت های فرهنگی در کشور ترکمنستان
بسیار خوب جواب می دهد ،ترجیح می دهیم امسال گروه
موسیقی خراسان شمالی در ایام نوروز در این کشور حضور
یابد«.احمدی» افزود :در سال های گذشته از دیگر استان
ها گــروه موسیقی می آوردنــد اما چون فرهنگ خراسان
شمالی به دلیل هم جواری با این کشور نزدیک به آن است و
سازگاری بیشتری دارد ،ترجیح می دهیم این گروه امسال از
خراسان شمالی در این کشور حضور یابد«.احمدی» درباره
برپایی نمایشگاه های بین المللی در کشور ترکمنستان
گفت :سعی کنیم در این نمایشگاه ها با قوت قدم برداریم.
در این میان استاندار خراسان شمالی با اشاره به اعتبارات
و اوضاع اقتصادی ،ارتباط گیری استان را مشکل دانست و
گفت :از همه مدیران خواهش می کنم با وجود سختی ها
وقت بگذارند تا بتوانیم حداقل بخشی از نیازهای کشور
ترکمنستان را تأمین کنیم«.شجاعی» اظهارکرد :هر چند از
نظر اقتصادی بسیار سخت و دشوار است اما اگر الزم باشد
تمام هزینه های بازگشایی و راه سازی مرز پرسه سو را بر
عهده می گیریم چون ما با این کار آن جا اشتغال ایجاد می
کنیم و این توسعه اقتصادی را به همراه دارد.

